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الفصل السادس
تحديد القانون الدولي العرفي
ألف -مقدمة
 -55قأأررت الل أأة ،هورهتأأا الراةعأأة والسأأتني ( ،)2012رهران موضأأوع "نش أ ة القأأانون الأأدويل
العأأر ورثباتأأه" ةرنأأامج ع لهأأا وعي أأت السأأيد مايكأأي ووه مقأأرراً خاص أاً()70ي و الأأدورة نفسأأها،
عررضأت علأ الل أة مأ رة مأ املقأرر اخلأاص ()71()A/CN.4/653ي و الأدورة نفسأها أيضأاً ،طلبأت
الل أأة رىل األمانأأة أن تعأأد م أ رة حتأأده الع اصأأر الأأيت تض أ تها األع أأال السأأاةقة لل أأة وميك أ أن
تكون مه ة ةوجه خاص ةال سبة هل ا املوضوع()72ي
 -56ونظ أأرت الل أأة ،هورهت أأا اخلامس أأة والس أأتني ( ،)2013التقري أأر األول لل ق أأرر اخل أأاص
( ،)A/CN.4/663و أ أ لك مأ أ رة األمان أأة عأ أ املوض أأوع ()73()A/CN.4/659ي و ال أأدورة نفس أأها،
قررت الل ة تغيري ع أوان املوضأوع ليصأبو "حتديأد القأانون الأدويل العأر "ي ونظأرت الل أة هورهتأا
الساهسة والستني ( )2014التقرير الثام لل قرر اخلاص ()74()A/CN.4/672ي
 -57وةعأأد م اقشأأة التقريأأر الثأأام لل قأأرر اخلأأاص ،قأأررت الل أأة ،جلسأأتها  ،3227أن حتيأأي
رىل أأة الصأأياغة مشأأاريع االسأأت تاجات م أ  1رىل  ،11ةصأأيغتها ال أوارهة التقريأأر الثأأام لل قأأرر
اخل أأاصي و ا لس أأة  3242لل أأة ،ع أأرض رئ أأيس أأة الص أأياغة التقري أأر املؤق أأت لل أأة الص أأياغة
ةش أ ن "حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأر " ،ال أ ي تض أ ّ مشأأاريع االسأأت تاجات الث انيأأة الأأيت اعت أأدهتا
ة الصياغة مؤقتاً الدورة الساهسة والستنيي

باء -النظر في الموإلوع في الدورة الحالية
 -58عرأ أ أأرض عل أ أ أ الل أ أ أأة ،هورهتأ أ أأا احلاليأ أ أأة ،التقريأ أ أأر الثالأ أ أأث املقأ أ أأدو م أ أ أ املقأ أ أأرر اخلأ أ أأاص
( )A/CN.4/682ونظ أأرت الل أأة التقري أأر جلس أأاهتا مأ أ  3250رىل  3254املعق أأوهة الف أأرتة
م  13رىل  21أيار/مايو 2015ي
__________

( )70جلسأأتها  ،3132املعقأأوهة  22أيار/مأأايو ( 2012الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة السأأاةعة والسأأتون ،امللحأأق
رق أ أأم  ،)A/67/10( 10الفق أ أأرة )157ي والحظ أ أأت ا عي أ أأة العام أ أأة ،الفق أ أأرة  7مأ أ أ قرار أ أأا  92/67امل أ أأؤر  14أ أأانون

()71
()72
()73
()74
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األول/هيسأ رب  ،2012مأأع التقأأدير قأرار الل أأة رهران املوضأأوع ةرنأأامج ع لهأأاي وأهرن املوضأأوع ةرنأأامج الع أأي الةويأأي
األجي لل ة خالل هورهتأا الثالثأة والسأتني ( ،)2011علأ أسأاس املقأرتح الأواره املرفأق ألأ لتقريأر الل أة (الوثأائق الرمسيأة
لل عية العامة ،الدورة الساهسة والستون ،امللحق رقم  ،)A/66/10( 10الصفحات )410-400ي
الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة الساةعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/67/10( 10الفقرات 202-157ي
املرجع نفسه ،الفقرة 159ي
الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة الثام ة والستون ،امللحق رقم  ،)A/68/10( 10الفقرة 64ي
الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/69/10( 10الفقرة 135ي
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 -59وأحال أ أ أ أأت الل أ أ أ أأة جلس أ أ أ أأتها  3254املعق أ أ أ أأوهة  21أيار/م أ أ أ أأايو  2015مش أ أ أ أأاريع
االست تاجات الوارهة التقرير الثالث لل قرر اخلاص رىل ة الصياغة()75ي
__________

( )75تره مشاريع االست تاجات املقرتحة م املقرر اخلاص
مشروع االستنتاج ]4[ 3

تقرير الثالث ( ،)A/CN.4/682وفي ا يلي نصها:

تقييم األدلة علع الركنين

…
 -2يتعأأني التحقأأق م أ أأي ر أ عل أ حأأدةي ويتةلأأب كلأأك ع ومأأا تقيأأيم األهلأأة اخلاصأأة ةكأأي ر أ م أ
الر نيي
مشروع االستنتاج ]5[ 4

شرا توافر الممارسة

…
 -3ال يرعتأأرب سأألوك ا هأأات األخأأرى م أ غأأري الأأدول ةارس أةً ال ألغ أراض نش أ ة القأأانون الأأدويل العأأر وال
لتحديد ي
مشروع االستنتاج 11

إثئات القئول بمثابة قانون

…
 -3قد يرستطدو االمت اع أيضا دليي إلثبات القبول مبثاةة قانون ،ةشرط أن تقتضي الظرو ره ٍ
فعي ماي
الجزء الخامس
أشكال معينة من الممارسة واألدلة
مشروع االستنتاج 12

المعاهدات

وث أن تعكس أحكاو معا دةٍ قاعد ًة م قواعد القانون الدويل العأر أو أن تعكسأها ةعأد وق ٍ
أت ،ركا ثبأت أن
ر
األحكاو امل ورة:
انت ،ع د رةراو املعا دة ،تدوي اً لقاعدة موجوهة ةالفعي م قواعد القانون الدويل العر ؛ أو
(أ)
(ب) أهت رىل تبلور قاعدة ناشئة م قواعد القانون الدويل العر ؛ أو
(ن) متطضأأت ع أ قاعأأدة جديأأدة م أ قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  ،ة أ ن أفضأأت رىل ةارسأ ٍأة عامأأة مقبولأأة
مبثاةة قانوني
مشروع االستنتاج 13

قرارات المنظمات الدولية والملتمرات الدولية

وث ،ةعض الظرو  ،أن تكون القرارات اليت تتط ا م ظ ات هولية أو ترعت د مؤمترات هولية أهلةً علأ
القانون الدويل العر أو أن تسا م تةوير ؛ وليس م امل ك أن تشكي حد كاهتا القانون الدويل العر ي
مشروع االستنتاج 14

قرارات المحاكم وكتابات الفقهاء

قرارات احملا م و تاةات الفقهاد ميك أن تكون مصدرا احتياطيا لتحديد قواعد القانون الدويل العر ي
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ا لس أأة  3280لل أأة ،املعق أأوهة  29متوث/يولي أأه  ،2015ق أأدو رئ أأيس أأة الص أأياغة
-60
تقريأأر أأة الصأأياغة ع أ "حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأر " ،ال أ ي تأأوي عل أ مشأأاريع االسأأت تاجات
مأ أ  1رىل  ]15[16ال أأيت اعت أأدهتا أأة الص أأياغة مؤقت أ أاً هورتيه أأا الساهس أأة والس أأتني والس أأاةعة
والس أ أ أأتني ()76()A/CN.4/L.869ي وأحاط أ أ أأت الل أ أ أأة عل أ أ أأا ،جلس أ أ أأتها  ،3288املعق أ أ أأوهة 6
آب/أغس أ أأةس  ،2015مبش أ أأاريع االس أ أأت تاجات م أ أ  1رىل 16ي ويتوق أ أأع أن ت ظ أ أأر الل أ أأة ،أث أ أأاد
هورهتا املقبلة ،اعت اه مشاريع االست تاجات مؤقتا ،فضال ع التعليقات عليهاي
 -61وطلبأأت الل أأة جلسأأتها  ،3288املعقأأوهة  6آب/أغسأأةس  ،2015رىل األمانأأة أن
تعأ ّد مأ رة ةشأ ن هور قأرارات احملأا م الوط يأأة اجتهأاهات اهليئأات القضأأائية واحملأا م الدوليأأة كات
الةاةع العاملي في ا يتصي ةتحديد القانون الدويل العر ي
 -1عرض المقرر الخاص للتقرير الثالث
 -62أشار املقأرر اخلأاص ،ع أد تقأدمي تقريأر الثالأث ،رىل أن التقريأر سأع رىل تغةيأة القضأايا الأيت
أثأ أأريت عأ أأاو  2014ةش أ أ ن الأ أأر ني امل شأ أأئني ("امل ارسأ أأة العامأ أأة" و"القبأ أأول ةامل ارسأ أأة قأ أأانون
(االعتقأاه ةأأاإللماو") ،فضأالً عأ القضأايا ا ديأأدة مثأأي العأأر املع ّأني واملعأأرتض املصأأري واقأأرتح التقريأأر
فق أ أرات تضأ أأا رىل مشأ أأاريع االسأ أأت تاجات الثالثأ أأة املقرتحأ أأة التقريأ أأر الثأ أأام ،فض أ أالً ع أ أ سسأ أأة
مشأ أأاريع اسأ أأت تاجات جديأ أأدة ،جأ أأادت ج أ أمأي جديأ أأدي (ا أ أأمد اخلأ أأامس "أشأ أأكال معي أ أأة م أ أ
امل ارسة واألهلة" وا مد الساهس "االستث ادات م التةبيق العاو لقواعد القانون الدويل العر ")ي
 -63وتضأ أ التقري أأر الثال أأث تس أأعة أف أأرعي و أأان الف أأرع األول عب أأارة عأ أ مقدم أأة تع أأرض ت أأاري
املوضأأوع ،وال سأأي ا األع أأال امل أأمة خأأالل الأأدورة السأأاةقة لل أأة ،فض أالً ع أ م اقشأأة املوضأأوع

__________

الجزء السادس
االستثناءات من التطئيق العام لقواعد القانون الدولي العرفي
مشروع االستنتاج 15

العرج المعيّن

املعني قاعدة م قواعد القأانون الأدويل العأر ال أوث االسأتظهار رأا رال مأ جانأب هول معي أة
 -1العر
ّ
وضد هول معي ةي
 -2للبأأت في أأا ركا أأان أأاك عأأر معأ ّأني و حمت أوا  ،مأ الضأأروري التحقأأق م أ وجأأوه ةارسأأة عامأأة ةأأني
الدول املع ية يقبلها يٌّ م ها مبثاةة قانون (االعتقاه ةاإللماو)ي
مشروع االستنتاج 16

ِ
المعترض المصرّ

الدولأأة الأأيت تصأ ّأر عل أ االع أرتاض عل أ قاعأأدة جديأأدة م أ قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  ،رةأأان نش أ هتا ،ال ترلأأمو
ةالقاعدة ما هامت مت سكة ةاعرتاضها عليهاي
( )76يتأأاح ةيأأان رئأأيس أأة الصأأياغة ،الأ ي يتضأ مرفقأأه مشأأاريع االسأأت تاجات السأأتة عشأأر الأأيت اعت أأدهتا أأة الصأأياغة
مؤقتا ،املوقع الشبكي لل ة الع وان التايلhttp://legal.un.org/ilc :ي
GE.15-13770
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الل أأة الساهسأأة عأأاو 2014ي وعأأاه الفأأرع الثأأام مأ التقريأأر لت أأاول العالقأأة ةأأني امل ارسأأة العامأأة
واالعتقأأاه ةأأاإللماو (مشأأروع االسأأت تان  ،]4[3الفقأأرة )2ي وت أأاول الفأأرع الثالأأث هور االمت أأاع شأأكي
مأ أ أ أش أ أأكال امل ارس أ أأة و/أو هلي أ أأي إلثب أ أأات القب أ أأول ةامل ارس أ أأة قأ أ أأانون (مش أ أأروع االس أ أأت تان ،11
الفقأأرة )3ي وت أأاول الفرعأأان الراةأأع واخلأأامس أشأأكال معي أأة أخأأرى م أ امل ارسأأات واألهلأأةي وت أأاول
الفأأرع الراةأأع هور املعا أأدات وق أرارات امل ظ أأات وامل أؤمترات الدوليأأة (مشأأروعا االسأأت تاجني  12و13
علأ التأوايل) ،في أأا ت أاول الفأأرع اخلأأامس وسأيلتني احتيأأاطيتني لتحديأأد قواعأد القأأانون الأأدويل العأأر ،
مه أأا القأ أرارات القض أأائية و تاة أأات الفقه أأاد (مش أأروع االس أأت تان  ،)14وت أأاول الف أأرع الس أأاهس أمهي أأة
امل ظ أأات الدوليأأة وةارسأأة ا هأأات الفاعلأأة م أ غأأري الأأدول (مشأأروع االسأأت تان  ،]5[4الفقأأرة )3ي
وأخأ أرياً ،ت أأاول الفرع أأان الس أأاةع والث أأام مأ أ التقري أأر ،ةة أأرق خمتلف أأة ،تةبي أأق قواع أأد الق أأانون ال أأدويل
العأأر  ،غكأأم االختصأأاص الشطصأأي ،ال أ ي أأرس لأأه ا أأمد السأأاهس م أ مشأأاريع االسأأت تاجاتي
وتضأ أ ا أأمد الس أأاهس مش أأروعي اس أأت تاجني ةشأ أ ن الع أأر املع أ ّأني ،واملع أأرتض املص أأر علأ أ التأ أوايل
(مشروعا االست تاجني  15و)16ي
 -64وأعأأرب املقأأرر اخلأأاص ،عرضأأه ،ع أ تقأأدير ملأأا تلقأأا م أ رسأأهامات وهعأأم أث أأاد رعأأداه
التقريأأر الثالأأث ،فضأالً عأ البيانأأات اخلةيأأة املقدمأأة ةشأ ن املوضأأوع مأ عأأدة حكومأأاتي وأشأأار رىل
أنأأه سأأع رىل رمتأأاو جم وعأأة مشأأاريع االسأأت تاجات الأأيت سأأترت اول ال أأاتج ال هأأائي امل بثأأق ع أ غأأث
املوضأأوع ،وهعأأا األعضأأاد رىل اق أرتاح أيأأة قضأأايا أغفلأأتي وسأأل الضأأود عل أ أوجأأه ال أرتاة ةأأني أ ا
املوض أأوع واملواض أأيع األخ أأرى املدرج أأة وال أأيت ان أأت مدرج أأة ج أأدول أع أأال أأة الق أأانون ال أأدويل،
وأ د أنه ي بغي ال ظر رىل أع ال الل ة ةاعتبار ا وحدة متكاملةي
 -65وأش أأار املق أأرر اخل أأاص رىل أن أأه ع أأاه ،ة أأاد علأ أ طل أأب مأ أ الل أأة ،رىل ت أأاول العالق أأة ة أأني
التقريأأر رىل أنأأه ال ةأأد للت أأد م أ
امل ارسأأة العامأأة واالعتقأأاه ةأأاإللماو التقريأأر الثالأأثي وخل أ
نشود قاعدة مأ قواعأد القأانون الأدويل مأ ال ظأر أي ر أ علأ حأدة والتحقأق مأ وجأوه  ،و أو
مأأا يتةلأأب ع أأوو احلأأاالت تقيأأيم خمتل أ أهلأأة رثبأأات أأي ر أ ي و أأاك نقةأأة أخأأرى مؤها أأا أنأأه
لأأدى حتديأأد مأأا ركا انأأت قاعأأدة مأ قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر موجأأوهة ،فأأرن مأأا يهأأم أأو وجأأوه
أأال ال أأر ني ،ول أأيس ترتيبه أأا ال أأممدي وأخأ أرياً ،أش أأار التقري أأر رىل رمكاني أأة وج أأوه وج أأه اخ أأتال
تةبيق هنج الأر ني جمأاالت خمتلفأة مأ جمأاالت القأانون الأدويل ،وأنأه قأد تكأون ةعأض احلأاالت
لشأأكي معأأني (أو حأأاالت معي أأة) مأ امل ارسأأة ،أو لأأدليي معأأني علأ القبأأول مب ارسأأة قأأانون ،أمهيأأة
أ رب مقارنة غاالت أخرىي
 -66وأعأأاه املقأأرر اخلأأاص ال ظأأر أيضأاً مسأ لة االمت أأاع ،وال سأأي ا رمكانيأأة مسأأامهة االمت أأاع
امل ارسأأة العامأأة وهور احملت أأي أأدليي إلثبأأات القبأأول مبثاةأأة قأأانوني وأ أأد أنأأه عل أ الأأرغم م أ أمهيأأة
االمت أأاع االس أأتدالل عل أ ةارس أأة عام أأة ةع أأض احل أأاالت ،ف أأرن الظ أأرو ال أأيت ق أأد يك أأون فيه أأا
االمت أأاع وجيه أاً ليسأأت ةديهيأأة عل أ الأأدواوي وأضأأا املقأأرر اخلأأاص أن االمت أأاع قأأد يسأأتطدو هلأأيالً
عل أ االعتق أأاه ة أأاإللماو ع أأدما تك أأون الظ أأرو تقتض أأي ره فع أأي م أأاي ويرتت أأب عل أ كل أأك أن تك أأون
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للدول أأة املع ي أأة معرف أأة فعلي أأة ةامل ارس أأة املع ي أأة أو أن يرستش أ م أ الظ أأرو أن الدول أأة املع ي أأة ان أأت
عل معرفة ةتلك امل ارسة ،وأن يست ر االمت اع عل مدى فرتة ثم ية افيةي
 -67ونظأأر التقري أأر الثالأأث أش أأكال معي أة م أ امل ارسأأة وم أ أهلأأة االعتق أأاه ةأأاإللماو ،ويتعل أأق
األم أأر ةاملعا أأدات وقأ أرارات امل ظ أأات واملأ أؤمترات الدولي أأة ،نظ أراً ألن أأه ثأ أرياً م أأا يرل أ أ رليه أأا لتحدي أأد
القأ أأانون الأ أأدويل العأ أأر ي والحأ أأا املقأ أأرر اخلأ أأاص أن اعتبأ أأارات ةاثلأ أأة ميك أ أ أن ت ةبأ أأق أيض أ أاً عل أ أ
ال صأأوص املكتوةأأة األخأأرى ،تلأأك الصأأاهرة ع أ أأة القأأانون الأأدويلي وك أأب التقريأأر رىل اإلشأأارة
ةتوخي احل ر ع د ال ظر في أا ركا انأت تلأك ال صأوص وجيهأة لتحديأد القأانون الأدويل العأر  ،و أرر
الت يأأد عل أ ضأأرورة مراعأأاة مجيأأع الظأأرو احمليةأأة وتقيأأيم وثهنأأاي وعل أ أيأأة حأأال ،فأأرن ال صأأوص
املكتوةة ال ميك أن تشكي حد كاهتا قانوناً هولياً عرفياًي
 -68وفي أا يتعلأأق ة مهيأأة املعا أأدات ورةأراو املعا أأدات ،أشأأار التقريأأر رىل ثأأالث طرائأأق ميكأ هلأ
ال صوص املكتوةة أن تقيم ةواسةتها عالقة مأع القأانون الأدويل العأر  ،أي :تأدوي القأانون املوجأوه،
وةلأأورة قأأانون طأأور ال شأأود ،أو اسأأتحداث قأأانون جديأأدي وت أأاول التقريأأر أيض أاً مس أ لة ةارسأأات
املعا دات املتعدهة األطرا  ،فضالً ع األمهية احملت لة لل عا دات الث ائيةي
الدول األطرا
 -69وتةأ أأرق التقريأ أأر أيض أ أاً ملس أ أ لة أمهيأ أأة الق أ أرارات الأ أأيت تتط أ أ ا الأ أأدول امل ظ أ أأات الدوليأ أأة
أو امل أؤمترات الدوليأأة ةاعتبار أأا م أ ةارسأأات الأأدول أو هلأأيالً عل أ االعتقأأاه ةأأاإللماوي واعأأرت املقأأرر
اخلاص ةالدور املهم ال ي ميك أن تؤهيأه أ القأرارات ،اأرو معي أة ،نشأ ة القأانون الأدويل
العأأر وحتديأأد ي و أ الق أرارات ال ميك أ أن ت شأأئ ،حأأد كاهتأأا ،قانون أاً هولي أاً عرفي أاً ،لك هأأا قأأد
تقيم الدليي عل وجوه قأانون أو نشأوئه ،وقأد تسأتحدث ةالفعأي ةارسأة قأد تفضأي رىل نشأود قاعأدة
جديدةي و رطار ع ليأة التقيأيم أ  ،تتسأم الصأياغة املسأتطدمة قأرار معأني ة مهيأة ةالغأة ،شأ هنا
ش ن الظرو احمليةة ةاعت اه ا القراري
 -70وانتق أأي التقري أأر أيض أاً لل ظ أأر وس أأيلتني "احتي أأاطيتني" ورن انت أأا مه ت أأني ،لتحدي أأد قواع أأد
القأانون الأدويل العأر  ،مهأا :القأرارات القضأائية و تاةأات الفقهأادي ويقصأد التقريأر ةأالقرارات القضأأائية
وشأ ّده علأ أمهيأأة أ
أالً مأ قأرارات احملأأا م واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة وقأرارات احملأأا م الوط يأأةي ر
الفئة األخريةي ورمبأا تكأون قأرارات احملأا م الوط يأة مأؤثرة أيضأاً ،لكأ يتعأني ت اوهلأا ةشأيد مأ احلأ ري
واعرت التقرير أيضاً ة ن الكتاةات الفقهيأة تظأي مصأدراً مه أاً لل علومأات والتحليأي لتحديأد قواعأد
القأأانون الأأدويل العأأر  ،لكأ مأ املهأأم الت ييأأم ةأأني الكتاةأأات الأأيت يأرراه رأأا أن تعكأأس القأأانون القأأائم
(القانون الساري  )lex lataوتلك اليت ترةرح قانون ناشئ (القانون امل شوه )lex ferendaي
 -71وفي أأا يتعل أأق مب ارس أأة امل ظ أأات الدولي أأة ح أأد كاهت أأا ،أشأأار التقري أأر رىل االس أأت تان ال أ ي
توص أأي رلي أأه الع أأاو املاض أأي ةأ أ ن ةارس أأة امل ظ أأات الدولي أأة س أأامهت أيضأ أاً ،ةع أأض احل أأاالت،
تشأأكيي قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر أو التعبأأري ع هأأاي وأ أأد املقأأرر اخلأأاص أمهيأأة الت ييأأم ةأأني ةارسأأة
ال أأدول رط أأار امل ظ أأات الدولي أأة ،وةارس أأة امل ظ أأات الدولي أأة نفس أأهاي وس أأل الض أأود أيض أاً عل أ
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أمهيأأة الت ييأأم ةأأني ةارسأأة امل ظ أأة املتعلقأأة ةتشأأغيلها الأأداخلي وةارسأأة امل ظ أأة عالقاهتأأا مأأع الأأدول
وا هأأات األخأأرىي وةاإلضأأافة رىل كلأأك ،اقأ رأرتح ت أأاول سأألوك ا هأأات الفاعلأأة م أ غ أري الأأدول عأأدا
امل ظ ات الدولية مشاريع االست تاجاتي
 -72وتة أأرق التقريأ أأر رىل فئأ أأة "العأ أأر املعأ أ يفأني" ،و أ أأي عب أأارة يقصأ أأد رأ أأا أن تش أ أ ي ،عل أ أ حنأ أأو
مأ أأا أوضأ أأحه املقأ أأرر اخلأ أأاص ،مأ أأا يشأ أأار رليهأ أأا أحيان أ أاً ةالقواعأ أأد العرفيأ أأة "اخلاصأ أأة" أو "اإلقلي يأ أأة"،
أو "احملليأأة" أو "الث ائيأأة"ي وشأأده املقأأرر اخلأأاص عل أ أنأأه ضأأود طبيعأأة العأأر املعأ ّأني الأأيت ال تل أ ِمو
أي الأدول شأار ت امل ارسأة وقبلتهأا
رال عدهاً حمدوهاً م الدول ،ف أ ا أو ري أن يتبأني ةوضأوح ّ
قأأانوني ولتحدي أد مأأا ركا أأان أأاك عأأر معأ ّأني ،ةأأات م أ الضأأروري التحقأأق م أ وجأأوه ةارسأأة
عامة ةني الدول املع ية يقبلها يٌّ م ها قانون (االعتقاه ةاإللماو)ي
 -73وت أأاول التقري أأر أيضأ أاً قاع أأدة املع أأرتض املص أأر ،ال أأيت مبوجبه أأا ال تك أأون هول أأة ملمم أأة ةقاع أأدة
ناشئة م قواعد القانون الدويل العأر  ،مأا هامأت تلأك الدولأة قأد أصأرت علأ االعأرتاض علأي تلأك
القاعدة ومتسكت ةاعرتاضأها ةعأدما تبلأورت القاعأدةي وشأده املقأرر اخلأاص علأ أن القاعأدة راسأطة
االجتهأاهات القضأائية ،و األع أال السأأاةقة لل أة ،و األهةيأات الفقهيأأةي وأ أد املقأرر اخلأأاص
القاعدة مجلة أمور أخرى م أجي توضيو متةلباهتا الصارمةي
عل أمهية ت اول
 -2موجز المناقشة

(أ) تعليقات عامة
 -74أأرر أعضأأاد الل أأة اإلع أراب ع أ ت ييأأد م ل أ هج الأأر ني ال أ ي اتبعأأه املقأأرر اخلأأاصي و أأان
أأاك اتف أأاق ع أأاو علأ أ أن تك أأون نت أأائج املوض أأوع عب أأارة عأ أ جم وع أأة مأ أ االس أأت تاجات الع لي أأة
املبسأأةة ،مشأأفوعة ةتعليأأق ،أأدفها مسأأاعدة امل ارسأأني عل أ حتديأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر ي
ونرصأأو ةتأأوخي احل أ ر لتحاشأأي التبسأأي املفأأرط ،أأا أرشأأري رىل أن مشأأاريع االسأأت تاجات ميك أ أن
تستفيد م مميد م التحديدي
 -75وجأأرى تبأأاهل ل أ راد ةش أ ن نةأأاق املوضأأوعي وأشأأار ةعأأض أعضأأاد الل أأة رىل أن املوضأأوع
ي بغي أن يت اول مبميد مأ التع أق نشأود قواعأد القأانون الأدويل العأر ي واسأت اها رىل أ ا الأرأي ،لأيس
القص أأد مأ أ تغي أأري ع أ أوان املوض أأوع التأ أ ثري علأ أ نقاط أأه احملوري أأةي وك أأب رأي آخ أأر رىل أن مش أأاريع
االسأأت تاجات ي بغأأي أن تقتصأأر علأ مسأ لة حتديأأد القواعأأد السأأالفة الأ ر وي بغأأي أال تت أأاول مسأ لة
أ ا الص أأده ،رىل أن املوض أأوع يرع أأد ةتحدي أأد القاع أأدة العرفي أأة
نش أأوئها ح أأد كاهت أأاي وأرش أأري،
رط أأار ثم أأد حم أأده ،هون املس أأاس ة أأالتةور املس أأتقبلي هل أ القاع أأدةي وك أأب رأي آخ أأر رىل أن تر ي أأم
املوضأأوع عل أ مس أ لة التحديأأد ال مي أأع ت أأاول مسأأائي ال شأأود ض أ حأأدوه تكتسأأي أمهيأأة سأأياق
ا التحديدي
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(ب) العالقة ةني الر ني امل شئني
 -76وأيد ةعض أعضاد الل ة االست تان الأ ي مفأاه أنأه ةأالرغم مأ وجأوب وجأوه الأر ني علأ
الأأدواو ،ف أ امل كأ أن وتلأ تةبيأأق هنأأج الأأر ني ةأأاختال امليأأاهي أو ةأأاختال فئأأات القواعأأدي
ومع كلك ،فقد كر ر أن م الالثو اعت اه معيأار موحأد في أا يتعلأق جب يأع ا أاالت املطتلفأةي وأشأار
ةعأأض أعضأأاد الل أأة رىل أن الأأر ني مل يةبقأأا ةص أأورة متسأأقة وأن أ ا املوضأأوع رمبأأا أأد فائ أأدة
ثياهة استكشا وثن ي واحد م الر ني عل حدة خمتل ا االتي
 -77وأرعرب ع ت ييد االست تان ال ي مأؤها أنأه يلأمو التحقأق ةصأورة مسأتقلة مأ أي واحأد مأ
الأر ني و أو مأأا يتةلأب ع أوو احلأاالت تقيأيم األهلأة احملأأدهة إلثبأات أي ر أ ي وشأده العديأد مأ
أعضأاد الل أأة علأ أن التقيأأيم املسأأتقي لالشأرتاطني ال يعأأد أن نفأأس املأواه ال ميكأ أن تكأأون هليأأي
رثبات لكال الر نيي
 -78وفي أأا يتعلأأق ةالعالقأأة المم يأأة ةأأني ر أأد القواعأأد العرفيأأة ،أرعأأرب ع أ رأي مفأأاه أن امل ارس أة
ي بغ أأي أن تس أأبق االعتق أأاه ة أأاإللماو ،في أأا ك أأب رأي آخ أأر رىل أن أأه ال ض أأرورة لوج أأوه تسلس أأي ثم أأد
ةني الر نيي

(ن) االمت اع ع فعي ةاعتبار ةارسة و/أو هليالً عل القبول مب ارسة قانون (االعتقاه ةاإللماو)
 -79ةي أأا قوةأأي التحليأأي ال أواره التقريأأر الثالأأث ةش أ ن أمهيأأة االمت أأاع حتديأأد قواعأأد القأأانون
ال أأدويل الع أأر ةرتحي أأب ع أأاو ،ة أ ّأني ع أأده مأ أ أعض أأاد الل أأة الص أأعوةة الع لي أأة ال أأيت تع أأرتض حتدي أأد
االمت أأاع هل أ ا الغأأرضي وأع أأرب عأأدة أعض أأاد ع أ احلاج أأة رىل توضأأيو الظ أأرو اخلاصأأة ال أأيت يك أأون
االمت أأاع وجيه أاً الهأأا ،وال س أأي ا سأأياق تقيأأيم القبأأول مب ارس أأة قأأانون (االعتقأأاه ة أأاإللماو)ي
وقردو اقرتاح ةرهران املعايري احملدهة الأيت ي بغأي أن تؤخأ االعتبأار مأ أجأي حتديأد االمت أاع نأ
مشروع االست تان نفسهي
 -80وقاةلت الل ة ةت ييد واسع مأا ك أر التقريأر مأ معأايري جتعأي مأ االمت أاع عأ فعأي هليأي
رثبأأات للقبأأول مب ارسأأة قأأانوني وأشأأار عأأده مأ األعضأأاد رىل أن احلالأأة ي بغأأي أن تكأأون مسأأتوجبة
لأأره فعأأي الأأدول املع يأأة ،وأنأأه يتعأأني أن تكأأون الأأدول عل أ اطأأالع فعلأأي عل أ امل ارسأأة املع يأأة ،أأا
يلمو الت سك ةاالمت اع عل مدى فأرتة ثم يأة افيأةي ومأع كلأك ،أرعأرب عأ آراد خمتلفأة ةشأ ن مأا ركا
أأان االمت أأاع كلأأك السأأياق ي بغأأي أن يعأأاهل الرضأأاي وأرضأأي أن املهأأم أأو التثبأأت ةأأا ركا أأان
االمت اع ،حالة ةعي ها ،ميك أن يعاهل االعتقاه ةاإللماوي

(ه) هور املعا دات والقرارات
 -81أعأأرب عأأده مأ أعضأأاد الل أأة عأ ت ييأأد لالسأأت تان الأ ي خل أ رليأأه التقريأأر ةش أ ن هور
املعا دات دليي إلثبات القأانون الأدويل العأر ي واقأرتح ةعأض األعضأاد التطلأي عأ اإلحأاالت الأيت
تشري رىل ت ثري املعا دات نشود القواعد العرفيأة ،والرت يأم حصأراً علأ قي تهأا الثبوتيأةي وأرعأرب عأ
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رأي مفاه أنأه ،ألغأراض املوضأوع ،لأيس أاك فأرق ةأني تبلأور القاعأدة العرفيأة وتوليأد قاعأدة جديأدة
ع طريق اعت اه معا دةي وعالوة عل كلأك ،قرأدو اقأرتاح ةت أاول املأاهة  38مأ اتفاقيأة فيي أا لقأانون
املعا أأداتي وشأأده ةعأأض األعضأأاد عل أ أن مجيأأع أحكأأاو املعا أأدات ال تتسأأاوى أمهيتهأأا أأدليي
رثبأأات لقواعأأد الق أانون الأأدويل العأأر  ،وأن أحكأأاو املعا أأدات كات "الةأأاةع ا أأو ري الشأأارع" أأي
القواعدي
وحد ا ما ميك أن يولد مثي
وسأأل الضأأود عل أ أمهيأأة وضأأع معأأايري لتحديأأد مأأدى وجا أأة اعتبأأار حكأأم تعا أأدي هلأأيالً
 -82ر
إلثب أأات قاع أأدة م أ قواع أأد الق أأانون ال أأدويل الع أأر ي وك أأر ةع أأض أعض أأاد الل أأة أن مفه أأوو "ال أأدول
املتأ ثرة ةشأأكي خأأاص" غأأري مقبأأول ،حأأني أرعأأرب عأ رأي مفأأاه أن التوثيأأع ا غأرا ل طأرا
معا دة ميك أن يكون هليالً عل الةاةع العاو لل ارسةي
 -83و ان أأت أأاك طائف أأة مأ أ اآلراد ةشأ أ ن القي أأة الثبوتي أأة للقأ أرارات الص أأاهرة عأ أ امل ظ أأات
الدولي أأة أو املعت أ أدة املأ أؤمترات الدولي أأةي فوفقأ أاً ل أأبعض أعض أأاد الل أأة ،ميكأ أ ال ظ أأر ،ا أأرو
معي أأة ،رىل مثأأي أ الق أرارات ،وال سأأي ا ق أرارات ا عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة ،ةاعتبار أأا مصأأاهر
للقأأانون الأأدويل العأأر ي واعتأأرب عأأده مأ أعضأأاد الل أأة أن مأ الأأالثو ،علأ أيأأة حأأال ،التحقأأق مأ
وسأأل الضأأود عل أ جم وعأأة م أ الع اصأأر الأأيت
القي أأة الثبوتيأأة هل أ الق أرارات ةقأأدر بأأري م أ احل أ ري ر
ي بغأأي وضأأعها االعتبأأار ،مثأأي تكأأوي امل ظ أأة ،وع ليأأة التصأأويت ،واإلج أرادات املتبعأأة اعت أأاه
القرار ،وموضوع القراري وأشري أيضاً رىل أن أمهيأة القأرارات املعت أدة املأؤمترات الدوليأة تتوقأ علأ
مشار ة الدول املؤمتر امل وري
 -84واتفأأق أعضأأاد الل أأة ع وم أاً عل أ أن ق أرارات امل ظ أأات وامل أؤمترات الدوليأأة قأأد ال تشأأكي
مبفره أا هلأيالً افيأاً علأ وجأأوه قاعأدة عرفيأةي وأعأرب عأ رأي يقأأول ةأ ن القأرارات ميكأ أن تشأأكي
ةعأأض احلأأاالت هلأأيال عل أ وجأأوه قواعأأد قأأانون هويل عأأر ي فقأأد لأأوحا أن القي أأة الثبوتيأأة ملثأأي
أ الق أرارات تتوق أ عل أ األهلأأة املؤيأأدة األخأأرى الأأيت تثبأأت امل ارسأأة العامأأة واالعتقأأاه ة أأاإللماوي
وأشأأري رىل أن م أ الأأالثو رج أراد تقيأأيم مسأأتقي ملأأا ركا انأأت قاعأأدة وارهة ق أرار مدعومأأة مب ارسأأة
عامة مقبولة مبثاةة قانون (االعتقاه ةأاإللماو) مأ أجأي االعت أاه علأ القأرار (الأ ي ميكأ  ،مأع كلأك،
أن يكون هليي رثبات هل ا الغرض)ي

( أ) قرارات احملا م و تاةات الفقهاد
 -85رحب أعضاد الل ة ةاالسأت تان الأ ي يفيأد ةأ ن القأرارات القضأائية و تاةأات الفقهأاد مه أة
ألغأراض حتديأد قواعأأد القأانون الأأدويل العأر ي وجأأرى تبأاهل لأ راد ةشأ ن األهوار احملأأدهة الأيت تؤهيهأأا
القرارات القضائية و تاةات الفقهأاد علأ التأوايلي وأشأري رىل أهنأا ال تكتسأي نفأس الةأاةع ،لأ ا ي بغأي
ت اوهلأأا اسأأت تاجات م فص أألةي ولأأوحا أيض أاً أن أمهيته أأا ال ميك أ ت اوهلأأا ةش أأكي عأأاو ،ةأأي ي بغ أأي
ةاألحرى أن ي ظر فيها عل أساس ي حالة عل حدةي
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 -86وأ أأد ةعأأض أعضأأاد الل أأة عل أ األمهيأأة اخلاصأأة الأأيت تكتسأأيها الق أرارات القضأأائية ،الأأيت ال
ميكأ اعتبار أا أهلأأة ثانويأة أو احتياطيأأةي وأةأرث ةعأأض األعضأاد األمهيأأة املر ميأة حملك أأة العأدل الدوليأأة،
ةي أأا أشأأار ةعضأأهم اآلخأأر رىل أن السأواةق القضأأائية لل حأأا م واهليئأأات القضأأائية األخأأرى ال ميك أ
جتا لها ،فضالً ع هور اآلراد املسأتقلة واملطالفأة للقضأاة الأدولينيي وجأرى تبأاهل لأ راد ةشأ ن أمهيأة
قرارات احملا م الوط يةي ومأ الأالثو ،وفقأاً لأبعض األعضأاد ،رهران تلأك القأرارات ضأ فئأة "قأرارات
احمل أأا م" لغ أأرض حتدي أأد قواع أأد الق أأانون ال أأدويل الع أأر ي ةي أأد أن ةع أأض أعض أأاد الل أأة اآلخأ أري رأوا
القرارات ةصورة مستقلة وأنه ي بغي تقييم هور ا غ ري
ضرورة ت اول
 -87وأش أأري رىل أن مص أأةلو "الكتاة أأات" ال أ أ ي اقرتحأ أأه املق أأرر اخل أأاص مص أأةلو واس أأع للغايأ أأة
وي بغي حتديأد ي وأشأار العديأد مأ أعضأاد الل أة أيضأاً رىل أن ع ليأة اختيأار الكتاةأات كات الصألة
ال ميك أن تعد تفضيالً ملؤلفني م م اطق ةعي ها ،ةي ي بغي أن تكون عاملية ال ةاقي
 -88وأ أأد ع أأدة أعض أأاد أن ع أأي أأة الق أأانون ال أأدويل ،ةص أأفتها يئ أأة فرعي أأة لل عي أأة العام أأة
ل مأأم املتحأأدة مكلفأأة ةواليأأة تعميأأم التةأأوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل وتدوي أأه ،ال ميك أ أن يعأأاهل
" تاةات" بار املؤلفني القانونيني أو م ا بهمي

(و) أمهية امل ظ ات الدولية وا هات م غري الدول
 -89انأأت أأاك وجهأأات نظ أأر خمتلفأأة هاخ أأي الل أأة ةش أ ن أمهي أأة ةارسأأة امل ظ أأات الدولي أأةي
وعل أ وج أأه اخلص أأوص ،أش أأار ع أأده مأ أ أعض أأاد الل أأة رىل أن أ أ امل ارس أأة ميكأ أ أن تس أأهم
تشأأكيي قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر أو التعبأأري ع هأأا ،وأنأأه ال ةأأد مأ الت يأأد علأ أمهيأأة ةارسأأة
امل ظ أأات الدولي أأة ةع أأض ا أأاالتي وش أأده ةع أأض األعض أأاد اآلخ أري عل أ أن كل أأك ل أ يتحق أأق
مأأا مل تك أ ةارس أأة امل ظ أأة الدولي أأة تعك أأس ةارس أأات هوهل أأا األعض أأاد أو ق اعته أأا ،أو ان أأت ح أأافماً
علأ ةارسأأة الأأدولي أمأا ةارسأأة امل ظ أأات الدوليأة حأأد كاهتأأا ،فأال أمهيأأة هلأأا ةال سأبة لتقيأأيم ةارسأأة
عامأةي وأرعأرب عأ رأي مأؤها أن مشأروع االسأت تان املقأرتح ةالصأيغة الأيت تأب رأا مل يت أاول مسأائي
رئيس أأية ،مث أأي م أأا ركا أأان االمت أأاع ع أ فع أأي م أ جان أأب امل ظ أأات الدولي أأة يعت أأرب ةارس أأة ،وم أأا ركا
انأأت امل ارسأأة واالعتقأأاه ةأأاإللماو مأ جانأأب امل ظ أأات الدوليأأة شأأرطا ،ومأأا ركا انأأت القاعأأدة الأأيت
تسا م فيها امل ظ ة الدولية ملممة لل ظ ات الدولية فق  ،أو للدول فق  ،أو لكليه اي
 -90وأيأأد العديأأد م أ أعضأأاد الل أأة مشأأروع االسأأت تان ال أ ي اقرتحأأه املقأأرر اخلأأاص ة أ ن سأألوك
ا هأأات الفاعل أأة األخ أأرى م أ غ أأري ال أأدول ال يش أأكي ةارس أأة ألغ أراض نش أ ة الق أأانون ال أأدويل الع أأر
أو حتدي أ أأد ي واعترأ أأرب مص أ أأةلو "ا ه أ أأات م أ أ غ أ أأري ال أ أأدول" مص أ أأةلحاً غ أ أأري واض أ أأو متام أ أاً ةال س أ أأبة
لل ارسأأني ألن امل ظ أأات الدوليأأة تتأ ل مأ هولي ورأى ةعأأض أعضأأاد الل أأة أن االقأرتاح متشأأده
جأأداً ،وال سأأي ا ضأأود أمهيأأة ةارسأأة ةعأأض ا هأأات الفاعلأأة م أ غأأري الأأدول ،مثأأي الل أأة الدوليأأة
للصليب األمحر ،و لك نظراً ألمهية األنشةة الأيت يشأرتك فيهأا أي مأ الأدول وا هأات الفاعلأة مأ
غري الدولي
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املعني
(ث) العر
ّ

 -91هارت م اقش أأة ح أأول مسأ أ لة الع أأر املع أ ّأنيي وةي أأا أي أأد ع أأده مأ أ أعض أأاد الل أأة مش أأروع
االس أأت تان ال أ أ ي اقرتح أأه املق أأرر اخل أأاص أع أأرب ةع أأض أعض أأاد الل أأة ع أ أ رأي مف أأاه أن املس أ أ لة
ال تأأدخي نةأأاق املوض أأوعي وأثأأريت تسأأاؤالت أيض أاً ةش أ ن املصأأةلحات األنس أأب لتس أ ية أ
الفئة املعيّ ة م قواعد القانون الدويل العأر  ،الأيت يشأار رليهأا ةوصأفها أعرافأاً "رقلي يأة" أو "حمليأة" أو
"معيّ أأة"ي وعأأالوة عل أ كلأأك ،اقأ رأرتح توضأأيو مفهأأوو "امل ةقأأة" وت أأاول مس أ لة العالقأأة ا غرافيأأة ةأأني
األطرا املشرت ني عر رقلي يي
 -92وج أأرى التش أأديد عل أ أ ض أأرورة م أ أ و ع اي أأة خاص أأة ألمهي أأة الرض أأا حتدي أأد ع أأر مع أ ّأنيي
وحسأأب ةعأأض األعضأأاد ،توجأأد معأأايري أ ثأأر تشأأدهاً ل ع أرا املعيّ أأة هون األع أرا العامليأأة العامأأةي
ةي أأد أن ةع أأض األعض أأاد اآلخأ أري أش أأار رىل أن مجي أأع قواع أأد الق أأانون ال أأدويل الع أأر ض أأع لأ أ فس
الش أأروطي وأرع أأرب ع أ رأي م أأؤها أن مش أأروع االس أأت تان املق أأرتح ،ةافرتاض أأه وج أأوه ع أأر ةعي أأه ة أأني
جم وعأأة جأأد مت وعأأة م أ الأأدول لأأيس ةي هأأا صأألة جغرافيأأة ،يفسأأو ا أأال الهعأأادات ملتبسأأة ةش أ ن
وج أأوه أ أ ا الع أأر وميكأ أ أن ي أأؤهي رىل جت أأمؤ الق أأانون ال أأدويل الع أأر  ،غي أأاب أي أس أأاس علأ أ
صعيد امل ارسةي

ِ
(ح) املعرتض املصرّ

 -93خضأ أأعت قاعأ أأدة املعأ أأرتض املصأ أأر مل اقشأ أأة مستفيضأ أأةي وأيأ أأد العديأ أأد م أ أ األعضأ أأاد رهران
القاعأأدة جم وعأأة مشأأاريع االسأأت تاجات ،حأأني اعتأأرب ةعأأض األعضأأاد اآلخأري أهنأأا نظريأأة مثأأرية
لل أأدل غأأري مسأ دة مبأأا يكفأأي مأ ةارسأأات الأأدول واالجتهأأاه القضأأائي ،وميكأ أن تأأؤهي رىل جتأ ّأمِؤ
القأأانون الأأدويلي واقأ رأرتح تقأأدمي أمثلأأة حمأأدهة التعليأأق إلثبأأات أ القاعأأدة ،الأأيت حظيأأت ،حسأأب
ةعض األعضاد ،ةقبول واسع األهةيات الفقهيةي
 -94ونأأاقش أعضأأاد الل أأة ةاستفاضأأة أيض أاً شأأروط تةبيأأق قاعأأدة املعأأرتض املصأأر ،فض أالً ع أ
العواق أأب املرتتب أأة عليه أأاي وأش أأار ةع أأض األعض أأاد رىل أن أأه ،أي أأا أأان احل أأال ،فح أأىت ل أأو وج أأدت أ أ
القاع أأدة فل أ تك أأون قاةل أأة للتةبي أأق علأ أ االلتمام أأات جت أأا الكاف أأة أو القواع أأد كات الة أأاةع القةع أأي
(القواعد اآلمرة)ي

(ط) ةرنامج الع ي املقبي
 -95خبصأأوص ةرنأأامج الع أأي املسأأتقبلي ةش أ ن املوضأأوع ،قوةأأي ةالرتحيأأب اق أرتاح املقأأرر اخلأأاص
هراسأأة الوسأأائي الع ليأأة لتعميأأم ت أوافر امل أواه الأأيت عل أ أساسأأها ميك أ حتديأأد امل ارسأأة العامأأة والقبأأول
مب ارسأأة قأأانوني واقأأرتح العديأأد م أ األعضأأاد أيض أاً أن يأأدرس املقأأرر اخلأأاص مس أ لة تغأأري القأأانون
الدويل العر مع مرور المم  ،عالوة عل مجلة م القضايا كات الصلةي
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 -96وأش أأار ع أأده مأ أ أعض أأاد الل أأة رىل ض أأرورة ص أأي م أأا يكف أأي مأ أ الوق أأت لك أأي ت أأم
الل أأة الع أأي املتعل أأق رأ أ ا املوض أأوع ،وةيّ أ أوا أن التق أأدو هراس أأة املوض أأوع ال ميك أ أن ر أأرث علأ أ
حساب ال وعيةي
 -3الملحظات الختامية للمقرر الخاص
 -97أ د املقرر اخلاص أن اهلد مأ أ ا املوضأوع أو املسأاعدة علأ حتديأد وجأوه قاعأدة مأ
قواعأأد القأأانون ال أأدويل العأأر م أ عدم أأه ،وحتديأأد مض أ وهناي وتل أأك أأي امله أأة امللق أأاة عل أ ع أأاتق
القضاة واحمل ّك ني واحملامني ال ي يقدمون املشورة ةشأ ن القأانون أا أو وقأت حمأده ،مقاةأي مأ
يسأأدون املشأأورة ةش أ ن يفيأأة تةأأور القأأانون أو تةأأوير ي ومأأع كلأأك ،فأأرن فهأأم يفيأأة نشأأود القواعأأد
العرفية وتةور ا و جمد م خلفية ا املوضوع وسيتم ت اوله التعليقي
 -98وةش أ ن خمتل أ املس أأائي املتعلق أأة ة أأالرتاة ة أأني ال أأر ني ،رأى املق أأرر اخل أأاص أن البع أأد ال أأممد
للعالقأة أ ثأر ارتباطأاً ة شأ ة القواعأد العرفيأة م أه ةتحديأأد ا ،ولك أه مأع كلأك جانأب مهأم يلأمو ت اولأأه
التعليأأقي وفي أأا يتصأأي ةتةبيأأق هنأأج الأأر ني خمتلأ ا أأاالت ،شأأده املقأأرر اخلأأاص عل أ ضأأرورة
مراعاة السياق ال ي نش ت فيه األهلأة ،وعلأ أن كلأك يتةلأب رجأراد تقيأيم هقيأق ل سأس الوقائعيأة
ومدلوهلا ي حالة عل حأدةي وفي أا يتعلأق ،أخأرياً ،مبسأ لة التقيأيم املسأتقي للأر ني ،الحأا املقأرر
اخلأأاص االتفأأاق العأأاو هاخأأي الل أأة علأ أن أه ال ةأأد مأ التحقأأق م أ أأي ر أ عل أ حأأدة م أ أجأأي
حتديأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر ي واملس أ لة الأأيت يشأأار رليهأأا ةعأأض األحيأأان ةاسأأم "احلسأأاب
املأمهون" أثبتأأت أهنأا أ ثأأر رثأأارة لل أدلي وأوضأأو املقأرر اخلأأاص ،أ ا البأاب ،أنأأه قأد تكأأون أأاك
م اسأأبات حيأأث يسأأتطدو نفأأس الأأدليي للتحقأأق م أ الأأر ني ليه أأاي وا انأأب املهأأم أأو أنأأه ال ةأأد
مأ تأوافر أال الأر ني ،وأن ال ظريأأات الأيت مؤها أا أن احلضأور القأوي ألحأأد الأر ني قأد يكفأي عوضأاً
ع الر اآلخر نظريات غري مق عةي
 -99واعترب املقرر اخلأاص أن االسأت تان ةأ ن ةارسأة امل ظ أات الدوليأة حأد كاهتأا مه أة لغأرض
حتديأد قواعأأد القأانون الأأدويل العأأر اسأت تان ال جأأدال فيأه ،ألنأأه ةأأدا أن ةارسأة امل ظ أأات الدوليأأة
عالقاهت أأا في أأا ةي ه أأا ،علأ أ األق أأي ،ميكأ أ أن تفض أأي رىل نش أأود قواع أأد عرفي أأة ملمم أأة مث أأي أ أ
العالقاتي و ا االسأت تان مهأم أيضأاً حالأة امل ظ أات الدوليأة ،مثأي االحتأاه األورو  ،الأيت متأارس
اختصاص أأات نياة أ أة ع أ أ ال أأدول األعض أأاد فيه أأاي ويب أأدو أن أ أ ا االس أأت تان ،ال أ أ ي أقرت أأه األع أأال
الس أأاةقة لل أأة ،ق أأد حظ أأي ةقب أأول ع أأاو م أ ال أأدولي وش أأده املق أأرر اخل أأاص عل أ أن هور امل ظ أأات
الدوليأأة ال ميك أ أن يقأأارن ةأأدور الأأدول ،رغأأم مأأا لل ظ أأات الدوليأأة م أ أمهيأأةي وفي أأا يتعلأأق ةأأدور
ا هأأات الفاعلأأة م أ غأأري الأأدول ،أشأأار املقأأرر اخلأأاص رىل أن أ الكيانأأات قأأد يكأأون هلأأا هور
نش أ ة وحتديأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  -ولك أ م أ خأأالل حفم أأا مل ارسأأة م أ جانأأب الأأدول
ومأ أ جان أأب امل ظ أأات الدولي أأة أو مأ أ خ أأالل تسأ أ يلها لتل أأك امل ارس أأة ،ال عأ أ طري أأق تص أأرفاهتا
ال اتية الصرفةي
GE.15-13770

57/245

A/70/10

 -100وعأ أ هور االمت أأاع عأ أ الفع أأي ،أش أأار املق أأرر اخل أأاص رىل أن التل أأيو رىل ض أأرورة أن تعك أأس
الفقرة املقاةلة م مشروع االست تان جو ر الشروط املبي ة التقرير ،أمر يستحق أن ير ظر فيه جبديةي

 -101وفي أأا يتعلأأق ةأأدور املعا أأدات حتديأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  ،رأى املقأأرر اخلأأاص،
م أأع تس أألي ه ة مهي أأة املعا أأدات املتع أأدهة األطأ أرا  ،أن املعا أأدات الث ائي أأة ال ميكأ أ اس أأتبعاه ا مأ أ
مشأأاريع االسأأت تاجات ،رغأأم ضأأرورة ت أأاول ت ثري أأا غ أ ر شأأديدي وأشأأار املقأأرر اخلأأاص أيض أاً رىل أن
أمهيأأة املأأاهة  38مأ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ةال سأأبة هلأ ا املوضأأوع سأأتبحث التعليأأق ،أأا
سيت اول التعليق أيضاً مفهوو "الةاةع ا و ري الشارع"ي
 -102والحأا املقأأرر اخلأاص أن مشأأروع االسأأت تان املتعلأق ةقأرارات امل ظ أات واملأؤمترات الدوليأأة مل
يثأأر ا أأدل ةوجأأه خأأاص هاخأأي الل أأةي وسألّم ةرمكانيأأة التعبأأري عأ هور أ الق أرارات ةصأأورة أ ثأأر
القراراتي
ر اةية ،رغم ضرورة توخي احل ر ع د اإلحالة رىل

 -103وأش أأار املق أأرر اخل أأاص رىل ض أأرورة مواص أألة تة أأوير مش أأروع االس أأت تان املق أأرتح ةش أ أ ن ق أ أرارات
احملأأا م والكتاةأأات الفقهيأأة ،ورىل أنأأه ي بغأأي ت أأاول أ ي املصأأدري مشأأروعي اسأأت تاجني م فصأألنيي
واتفأق رأي املقأأرر اخلأأاص مأأع الأرأي القائأأي ةأ ن قأرارات احملأأا م هخلأأت احللبأأة ،واقأأع األمأأر ،رطأأار
ع لي أأة وحيأ أأدة لتحديأ أأد وجأ أأوه قاعأ أأدة عرفيأ أأة معي أ أأة م أ أ عدمأ أأهي واعأ أأرت أيض أ أاً ة أ أ ن اآلراد املسأ أأتقلة
واملطالفأ أ أ أأة ،ورن مل تك أ أ أ أ نظأ أ أ أأر تش أ أ أ أري رىل ق أ أ أ أرارات قضأ أ أ أأائية ةأ أ أ أأاملعىن املقصأ أ أ أأوه املأ أ أ أأاهة ،38
الفق أأرة (()1ه) ،ال ل أأو م أ أ أمهيأ أأة ةال س أأبة لل وض أأوعي وأش أأار املقأ أأرر اخل أأاص رىل أن أأه يقص أأد ةلفأ أأا
"الكتاة أأات" اإلش أأارة رىل " تاة أأات الفقه أأاد"ي وأش أأار أيضأ أاً رىل ض أأرورة أن يتضأ أ التعلي أأق رش أأارة رىل
الفائدة احملققة م ال ظر تاةات الفقهاد ال ي ميثلون خمتل ال ظم القانونية العاملي
 -104وأشأار املقأأرر اخلأأاص رىل اقأرتاح العديأأد مأ الأممالد رهران اسأأت تان مسأأتقي ةشأ ن ع أأي أأة
القأأانون الأأدويلي وقأأال رنأأه غأأري مقت أأع ةضأأرورة وجأأوه اسأأت تان مسأأتقي ةأأدال م أ شأأرح هور الل أأة
املس لةي
التعليقاتي ةيد أنه أعرب ع أمله أن ت ظر ة الصياغة
 -105وفي أأا يتعلأأق ةأأالعر املعأ ّأني ،أ أأد املقأأرر اخلأأاص أن مجيأأع مشأأاريع االسأأت تاجات األخأأرى
ت ةبق عل العأر املع ّأني ،مبأا كلأك مشأروع االسأت تان ةشأ ن املعا أدات ،ةاسأتث اد مأا يأ علأ
خالف أأه مش أأروع االس أأت تان 15ي وأض أأا أن أأه ح أأىت رن مل يك أ الثمأ أاً ،م أ ال احي أأة ال ظري أأة ،وج أأوه
عالق أأة جغرافي أأة تأ أرة ة أأني ال أأدول امللمم أأة رأ أ القاع أأدة ،فكثأ أرياً م أأا يةل أأب وج أأوه تل أأك العالق أأة
امل ارسة الع ليةي
 -106والحأأا املقأأرر اخلأأاص أن مشأأروع االسأأت تان  16ةشأ ن املعأأرتض املصأ ّأر قوةأأي ةت ييأأد واسأأع،
وأق ّأر ةضأأرورة توضأيحه التعليأأق ة مثلأة ع ليأأةي وأشأار رىل أن قاعأأدة املعأرتض املصأأر ميكأ أن تثأأار،
ةأأي لأأيس م أ ال أأاهر أن تثأأار ،قبأأي طلأأب القضأأاة حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأر  ،وةالتأأايل ف أ املهأأم
تمويأأد امل ارسأأني مببأأاهئ توجيهيأأة ةش أ ن أ املس أ لة ،وال سأأي ا توضأأيو االش أرتاطات الالثمأأة لدولأأة
لكي تصبو معرتضاً مصراًي
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 -107وفي أأا يتعلأأق ةربنأأامج الع أأي املسأأتقبلي ةشأ ن أ ا املوضأأوع ،أشأأار املقأأرر اخلأأاص رىل أنأأه
ضأأود أأي مأأا تةأأرق لأأه ال قأأاش ،فأأرن ر أأال الق أرادة األوىل ملشأأاريع االسأأت تاجات والتعليقأأات عليهأأا
غلأأول هنايأأة الأأدورة الثام أأة والسأأتني ( )2016سأأيكون أأدفاً واقعيأاًي والسأؤال املةأأروح أأو ركن يفيأأة
تقسأأيم الع أأي ةأأني أ الأأدورة والأأدورة املقبلأأةي ونظ أراً ألمهيأأة التعليقأأات ،يبأأدو أنأأه م أ امل اسأأب أن
تكون أاك مرحلتأاني وتت ثأي املرحلأة األوىل أن أة الصأياغة ركا مأا اسأتةاعت أن ت أم ع لهأا
أ أ ال أأدورة وتعت أأد مؤقت أ أاً جم وع أأة امل أأة م أ أ مش أأاريع االس أأت تاجات ( امل أأة ،أي ر أ أاً ة ي أأة
أحكأأاو رض أأافية واقرتاح أأات قأأد أأرن ر أأا م اقش أأة التقريأأر الراة أأع) ،ف أأرن املقأأرر اخل أأاص س أأيرع ّد حي ئ أ
مش أأاريع تعليق أأات علأ أ اف أأة االس أأت تاجات موع أأد م اس أأب لب أأدد هورة ع أأاو 2016ي وس أأيكون
حي ها لأدى األعضأاد مأا يكفأي مأ الوقأت لل ظأر ةع ايأة مشأاريع التعليقأاتي واألمأي معقأوه علأ
أن تأأت ك الل أأة ة هايأأة هورهتأأا لعأأاو  2016م أ اعت أأاه ا وعأأة الكاملأأة ملشأأاريع االسأأت تاجات
قرادهتا األوىل والتعليقات عليهاي

GE.15-13770

59/245

